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NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów 
Rzeszów, dnia     stycznia 2008 r. 

I/07/012 

LRZ 41112-10-07 

 

Pan 

Józef Chudy 

Wójt 

Gminy Czarna 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Czarnej, którą objęto 

prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych z budŜetu państwa na realizację 

programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w okresie od 1 stycznia 2006r. do 15 

października 2007r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 25 stycznia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 

1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania gminy Czarna w zakresie 

realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

W kontroli stwierdzono, iŜ wnioski Wójta o przyznanie dotacji z budŜetu Wojewody 

na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” w roku 2006 i w roku 2007 zawierały informacje dotyczące występujących 

w Gminie potrzeb w zakresie doŜywiania, całorocznej kalkulacji kosztów, średniego kosztu 

posiłku, wielkości środków własnych Gminy planowanych na doŜywianie określonych 

w uchwałach budŜetowych oraz inne informacje uzasadniające zapotrzebowanie. 
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 W latach 2006 - 2007 Wójt działając na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 

grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania”(Dz. U. Nr 267, poz. 2259), wystąpił z wnioskami do Wojewody o zwiększenie 

kwoty dotacji oraz o obniŜenie procentowego udziału Gminy w realizacji Programu. 

Wojewoda w 2006 roku obniŜył udział procentowy Gminy do 20%, a w 2007 r. - do 25 %. 

W kontroli ustalono, iŜ w 2006 r. wnioskowano o dotacje w wysokości 699.000 zł. 

Gmina deklarowała udział w wysokości 233.000 zł. Aneksami z dnia 29 czerwca 2006 r. oraz 

z dnia 4 października 2006 r. kwota dotacji wzrosła do 865.600 zł, a środki własne gminy 

wyniosły 216.400 zł, tj. 20% całości kosztów Programu. Dotacja w kwocie 675.600 zł została 

przeznaczona na doŜywianie, a w kwocie 190.000 zł na doposaŜenie. 

W 2007 r. wnioskowano o dotację w wysokości 920.000 zł. Gmina deklarowała udział 

środków własnych w wysokości 232.000 zł. Aneksami z dnia 8 sierpnia 2007 r. i z dnia 

25 października 2007 r. dotacja Wojewody została ustalona w wysokości 883.500 zł, środki 

własne Gminy wyniosły 294.500 zł, tj. 25% całości kosztów Programu. Dotacja w kwocie 

696.000 zł została przeznaczona na doŜywianie, a w kwocie 187.500 zł. na doposaŜenie. 

W kontroli ustalono, iŜ Gmina realizując Program korzystała z bazy składającej się 

z 5 stołówek w szkołach w Czarnej, Grabinach, RóŜy, Starej Jastrząbce, śdŜarach, 2 stołówek 

w przedszkolach w Czarnej i w Przyborowie, kuchni w Gminnym Centrum Kultury 

i Promocji w Czarnej, 5 punktów wydawania posiłków w szkołach w Borowej, Chotowej, 

Głowaczowej, Jaźwinach i Przyborowie oraz samochodu przewoŜącego posiłki z kuchni 

Gminnego Centrum Kultury i Promocji. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ pomoc w zakresie doŜywiania była przyznana 

w Gminie na podstawie art. 5 ust. 1 w/w ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” - nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeŜeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w przepisach art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). 

W kontroli ustalono, iŜ w roku 2006 pomoc udzielana była w formie: posiłków, które 

otrzymały 1.042 osoby, zasiłków pienięŜnych na zakup Ŝywności lub posiłków, które 

otrzymały 1.912 osoby oraz rzeczowej, którą przyznano 28 osobom. Łączny koszt posiłków 

w 2006 r. wyniósł 329.426 zł, z tego środki własne Gminy wyniosły 69.752 zł, a dotacja -

259.674 zł. Łącznie wydano 154.376 posiłków z których skorzystało 1.042 osoby, w tym 

1.038 osób stanowiły dzieci i młodzieŜ realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
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oraz dzieci uczęszczający do przedszkoli. Średni koszt jednego posiłku w 2006 r. wyniósł 

2,13 zł. 

W roku 2007 pomoc udzielana była w formie: posiłków które otrzymały 984 osoby, 

zasiłków pienięŜnych na zakup Ŝywności lub posiłków które otrzymały 1.060 osób, rzeczowej 

którą przyznano jednej osobie. Łączny koszt posiłków w 2007 r. wyniósł 236.866 zł, z tego 

środki własne Gminy wyniosły 28.611 zł, dotacja 208.255 zł. Łącznie wydano 87.369 

posiłków z których skorzystało 984 osoby, w tym 981 osób stanowiły dzieci i młodzieŜ 

realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dzieci uczęszczający do przedszkoli. 

Średni koszt jednego posiłku w 2007 r. wyniósł 2,71 zł. 

W kontroli stwierdzono, iŜ na terenie Gminy w roku 2006 i 2007 wszystkie posiłki 

spoŜywane były w szkołach. 

W kontroli ustalono, iŜ w 2006 r. wydatkowano 415.791 zł. na zasiłki celowe (na 

zakup posiłku lub Ŝywności) w ramach realizacji Programu, z tego środki własne Gminy 

stanowiły 2.727 zł, a dotacja wyniosła 413.064 zł. Łącznie przyznano 890 zasiłków celowych. 

W 2007r. wydatkowano 185.862 zł. na zasiłki celowe (na zakup posiłku lub Ŝywności) 

w ramach realizacji Programu, z tego środki własne gminy stanowiły 22.575 zł, a dotacja 

wyniosła 163.287 zł. Łącznie przyznano 431 zasiłków celowych. 

W kontroli stwierdzono, iŜ Wójt przekazał kwartalne informacje o realizacji Programu 

do Wojewody kaŜdorazowo w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu 

kwartału, a informacje te zawierały wszystkie wymagane dane określone w § 11 ust. 2 

rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.) 

 

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych 

zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


